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Rådmannens innstilling: 
::: &&& Sett inn innstillingen under &&& 

Lebesby Kommunestyre velger følgende til arbeidsutvalg som skal foreslå kandidater til 

forliksråd og de øvrige domstolutvalgene i perioden 2019-2023: 

 

 Ordfører 

 Leder personal- og servicekontor 

 Konsulent personal- og servicekontor 

 

 

::: &&& Sett inn innstillingen over &&& 

 

Saksutredning: 
... &&& Sett inn saksutredningen under &&& 

 

Andre dokumenter: 

Domstolloven 

 

Faktaopplysning: 

Før kommunestyret oppnevner medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet settes det ned 

ett arbeidsutvalg. I forrige periode besto arbeidsutvalget av ordfører, rådmann og personal- og 

serviceleder. Det vil være uheldig om kommunestyret foreslår medlemmer som ikke 

oppfyller lovkrav, det er derfor viktig at kandidater sjekkes i henhold til dette. 

 

Det skal oppnevnes 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Kommunestyret utpeker leder av 

forliksråd. Det skal være både kvinner og menn blant faste og varamedlemmer. Namsmannen 

er sekretariat for rådet.  
Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av forliksråd oppfyller vilkårene etter 

§§ 71-74. Arbeidsutvalget sjekker de i henhold til lovkrav før kommunestyret endelig 

oppnevner medlemmene. 

 

 
§ 27.I hver kommune skal det være et forliksråd. 

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant 
medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. 
Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. 

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av 
de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted. 



Med samtykke fra departementet kan kommunestyret fastsette at forliksrådet skal 
ha to eller flere avdelinger. Hver avdeling velges etter annet og tredje ledd. Den ene 
formannen velges som leder for domstolen. Den andre formannen, eller de andre 
formennene i den rekkefølge kommunen har fastsatt, er lederens stedfortreder som 
leder for domstolen. 

Arbeids-, skyss- og kostgodtgjørelse til medlemmene og varamedlemmene 
fastsettes i samsvar med forskrift gitt av Kongen. For bestemte kommuner kan 
departementet fastsette at formannen og i tilfelle også de øvrige medlemmene skal ha et 
midlertidig tilsettingsforhold etter tjenestemannsloven.1 

Den alminnelige namsmannen er sekretariat for forliksrådene i sitt distrikt. Kongen 
kan ved forskrift gi regler om forholdet mellom forliksrådet og sekretariatet. 

Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme 
domssogn, kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer 
beslutte å ha felles forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om hvor mange 
medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal 
sikres at det blant både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn. 
Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter § 57. 
 

§ 56.Forliksrådsmedlemmer må ha fylt 25 år. For øvrig gjelder § 70 annet ledd nr. 1 om 
en øvre aldersgrense og §§ 71-74 tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. 

Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særlig egnet til 
oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt. 

Den som ikke bor i kommunen, kan nekte å ta i mot valg. 
 

§ 71.Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 
1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 

2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og  

ansatte ved Statsministerens kontor, 

3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 

5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt  

 begrenset politimyndighet, 

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre, 

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 

8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 

9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et  

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del  

i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. 

0  

§ 72.Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 

2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65, 

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens  

start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 

4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10  

år siden dommen var rettskraftig, 



5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre 

 fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen 

 var rettskraftig eller vedtakelsen, 

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven 

 kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år  

siden avgjørelsen var rettskraftig. 

 

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av 

lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver 

del for seg etter første ledd. 

0  

§ 73.Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med §§ 70-72. 

For kontroll etter § 72 kan det foretas vandelsvurdering etter reglene i 
politiregisterloven § 45. 

0  

§ 74.En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige 
grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av 
lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere. 

Avgjørelse om fritak treffes av kommunen. 
 

Vurdering: 

Det er mest hensiktsmessig at ansatte i sekretariatet møter sammen med ordfører.  

 

... &&& Sett inn saksutredningen over &&& 
 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Benedikte Krogh 

  Konsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
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